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Verksamhet
Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm.

Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate Finance och tjänstepensionsområdet. Bolaget har lång 

historik som går ända tillbaka till 1913.

Consensus vänder sig till företag, institutioner och förmögna privatkunder. 

Consensus aktie är listad på AktieTorget under ticker CAM B.

Medarbetarna hos Consensus har unik, mångårig erfarenhet och kompetens inom de områden bolaget verkar.

Bolaget innehar samtliga för verksamheten erforderliga finansiella tillstånd och står under Finansinspektionens tillsyn.

Med ett väl utbrett kontaktnät och flexibel struktur tillhandahålles högkvalitativa tjänster till  bolagets kunder.

Consensus institutionella kunder i Sverige utgörs av försäkringsbolag, banker, landsting, kommuner, trossamfund

och stiftelser. Bolaget erbjuder företag och förmögna privatpersoner individuella lösningar. Consensus specia-

litet är strukturerade produkter, förvaltning av aktier samt traditionell diskretionär portföljförvaltning.

Kapitalförvaltning

Målet är att genom hög kunskap och ett starkt personligt engagemang erbjuda differentierade och framgångsrika

placeringsalternativ. Genom  kvantitativ och kvalitativ analys styrs val av placering med hänsyn till investerarens

riskpreferens och avkastningsmål. Consensus ger heltäckande, personlig och exklusiv service. Rådgivningen inkluderar

förmögenhetsförvaltning, skatter, juridik, pension och försäkringar. 

Corporate Finance

Merparten av kunderna är entreprenörsledda företag som har stort fokus på att utveckla sin affär. På Consensus har vi

gedigen erfarenhet av börsnoteringar, nyemissioner, förvärv och avyttringar av olika typer av bolag.

Grunden i vår verksamhet är att identifiera och tydliggöra bolagsvärden och framgångsfaktorer. Detta gäller

särskilt de företag som ägarna vill omstrukturera, avyttra eller på annat sätt förändra ägarbilden i genom exempelvis en

börslistning. Detta förutsätter en väl fungerande process med tillgång till ett aktivt investerarnätverk.

Försäkringar

Consensus Insurance distribuerar och analyserar olika tjänstepensionslösningar.

Insurance målgrupp är privata företag, dess medarbetare och ägare. Bästa lösningen med tjänstepensionen avgörs av

en mängd faktorer och det är här vår kunskap hjälper kunden att hitta rätt individuell lösning.

Insurance har samarbetsavtal med merparten av de svenska livförsäkringsbolagen. Insurance kan dessutom erbjuda 

diskretionär förvaltning av tjänstepensioner via kapitalförvaltningsenheten.
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Consensus Lighthouse Asset

Månadsrapport juni 2017

Aktuell kurs (Klass A): 104,344375

Utveckling:
År: Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec ACK:
2016 Start 0,22% 0,39% 0,07% 0,09% 0,15% 1,09% +2,02%
2017 0,21% 1,19% 0,92% 0,33% 1,16% -1,53% - - - - - - +2,28%

Sedan start: +4,34%

Förvaltarnas kommentarer

I väntan på Q2

Konjunktur – Återhämtningen i världsekonomin blir allt starkare och synkroniserad. Senaste makrodata har kommit in 

starkare än marknadens förväntansbild. Tysk IFO har inte varit så här stark under de senaste 15 åren. 

Även Kina kommer in starkare än väntat, t ex tillverknings-PMI (Caixin), vilket kan bli en viktig parameter för global tillväxt.

Räntor – Räntorna föll tillbaka i början av månaden. Efter att FED och ECB kommunicerat kring minskade penningpolitiska 

stimulansprogram vände de långa obligationsräntorna upp.

Vinstutveckling & värdering – Vi bedömer att Q2-rapporterna som börjar komma i juli har alla förutsättningar att vara starka. 

Även om marknaderna räknar med en negativ påverkan från ”påsk-effekten” så räknar vi ändå med att resultaten överträffar 

marknadens förväntningar. Hög värdering i USA, rimlig i norden och låg i Europa. I Sverige värderas OMXS30 till p/e 16,5 

samtidigt som direktavkastningen ligger på goda 3,7%. P/B är 220%. 

Strategi – En konsolideringsfas och viss rekyl har kommit på plats. Internationella börser föll tillbaka under juni och 

Stockholmsbörsen föll med c:a 2%. Strategin är att successivt fortsätta öka aktieexponeringen genom ”stockpicking” i Norden. 

Fonden har genom indexinstrument och aktiva fonder etablerat exponering i Europa, Japan, Asien och Kina.

Fondens exponering 

Fondens aktie-exponering var relativt låg i inledningen av månaden, men har successivt ökats. Allokeringsökningen samt 

några enskilda bolagsval har bidragit till fondens negativa utveckling under juni. Fonden deltog i placing av aktier i GIG 

(Gaming Innovation Group) samt nyemission i Mr Green. Båda har bidragit negativt i juni, men vi bedömer att det finns stor 

potential att hämta. Räntedelen har bidragit marginellt positivt. Alternativa investeringar har bidragit positivt.

Händelser och taktiska beslut

Svenska/Nordiska aktier Uppviktning i cykliskt samt e-handel. Ingen exponering i Fastigheter, Banker, Ericsson och H&M.

Utländska aktier Direktexponering i Europa, Japan, Asien/Kina. Ingen direkt exponering i USA. 

Ränteplaceringar  Tyngdpunkt på FRN (Floating Rate Notes)-exponering, kortfristiga löptider samt låg kreditrisk

Alternativa Investeringar Fokus på hedgefonder i nuvarande marknadsläge, men även exponering mot råvaror
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Aktivt förvaltad fond – få begränsningar

Fondens styrkor är aktiv tillgångsallokering samt fokus på att finna opportunistiska förvaltare inom räntor och 

hedgefonder.

Fonden kan efter rätt förutsättningar utifrån förvaltarnas marknadssyn ta positioner i aktier, räntor, valutor, fonder 

exponerade mot obligationer, valutor, råvaror, hedgefonder och private equity.

Förvaltningen styrs av följande allokeringsmandat:

Aktier 0 % - 60 %

Räntor 0 % - 100 %

Alternativa placeringar 0 % - 50 %

Ambitionen är att investera kostnadseffektivt i aktier, ETF:s och indexfonder med låg förvaltningsavgift & god 

portföljutveckling.

Fondens namn: Consensus Lighthouse Asset
Startdatum: 1 juli 2016

Fondkategori: Specialfond

Förvaltare: Consensus Asset Management AB

Fondbolag: FCG Fonder AB

Minsta belopp: SEK 100 000/10 000 (Andelsklass A)

Handel: Månatlig

Basvaluta: SEK

ISIN:  SE0008373955 (Andelsklass A)

Jämförelseindex: Fonden följer inte något index. 

Avkastningsmål: 4 - 8 % per år över en längre tidsperiod

Förvaltningsavgift: 1,0 % (Andelsklass A)

Förvaltat kapital: 224,2 Mkr

Informationen i detta månadsbrev är inte avsedd att och skall inte tolkas som en rekommendation av Consensus Asset Management
att förvärva andelar i fonden. Inte heller är informationen avsedd att och skall inte tolkas som sådan finansiell rådgivning som avses 
i Lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar i fonden att 
göra sin egen bedömning av en investering i fonden och de risker som är förknippade därmed. 

RISKINFORMATION
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och 
det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och fondfaktablad finns att tillgå på
www.consensusam.se.

Största nordiska aktieinnehav

Aktie Vikt av aktieandel

Kinnevik B 11,4%

Gaming Innovation Group 9,1%

Boozt 7,0%

Telia Company 6,9%

Gränges 6,3%

SKF B 5,4%

Största fondinnehav:

Fond Vikt av total

Öhman FRN-Fond 13,4%

Gladiator 5,0%

Ambrosia 4,5%

Carlsson Norén Macro Fund 4,5%

Danske Invest Fixed Income Relative Value 4,3%

Simplicity Likviditet 4,1%

Consensus Lighthouse Asset

Månadsrapport
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Fondens utveckling - Klass A


